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چهارمصنوف گرامی  والدین  

گردد که   آغاز  قدم به قدم مدارس گرفت تا تدریس در آلمان تصمیم  والیت هامبورگ  شورای والیتی

مینمایند. صنوف چهارم  آنرا آغاز  

اعتس۲به مدت    روزانه جمعه الی می چهارم روزی دوشنبه  شروع   

تمام شاگردان   یعنی  گونه دیگری خواهد داشت  روند تدریسکرونا( )سرایت  بخاطر جلوگیری از

پنج    که متفاوت و ساعات شوند بلکه در دو گروپ جداگانهنمی تدریس  در یک زمان صنوف چهارم

. بعد از ظهر یازده الی یک   دوم از ساعت ده گروپ هشت الیساعت  گروپ اول از  

ده هشت الی از ساعت گروپ اول  

مویزه دلفینه،فیلیده،ایلیفنتن،تیکه،فروشه 10_8.  

از ساعت یازده الی یک بعد از ظهر گروپ دوم  

ردن،واله،بیرن،لیوپاهازن،گتسن ،13_11  

تا  باشند خود می  معلمان باالی سبزه منتظر  دروازه ورودی مکتب دوشنبه مقابلبروز   تمام شاگردان

بسته داخل   صحف1,50داشت مصافه  بادر نظر  پشت دیگر یکی  معلمان خود  اینکه با همراهی

. آیند می  خروجی مکتب معلمان به دروازه دوباره توسط   دو ساعت میگردند و بعد ازعمارتی مکتب   

است   این زمان بسته  اطاقهای مکتب در  دیگر خود مشغول تدریس میشود و هر گروپ در صنف

. مکتب نمیشود  اکنون درهم اسپورت   

  ذیل اختصاص  باشند برای مضامینمی  دقیقه ۴۵ ساعت درسی که هر کدام آن ۳طول یک هفته در 

عمومی و معلوماتی ،حساب داده شده است لسانی آلمانی   

یی  و وتیاتیر  اختصاص داده شده است  قیی،وموسیانگلیس،قایدع دیگر برای مضامین هنر چهار ساعتی

میان   یک هفته درهفته بعد در  سیزده ساعت درسی  آن  مجموع که شوند.تدریس نمی  کی در این زمان

صبحانه در نظر گرفته شده است ده دقیقه تفریح برای  دو ساعت درسی  

میزی درسی  هر  مخصوص خود را دارد محوطه  هر شاگردی  کرونا برای جلوگیری از سرایت 

. همدیگر را ندارند  اجازه استفاده از مواد درسی از فاصله دارد و شاگردانمتر ازهم ۱،۵۰  

  شما میتوانید اطفال خود را دراستند  صحی متضرر که از نگاه دارید  ویا اشخاصی شخصی شما اگر

دهید.  نامه به معلمان اطالع  با نوشتن یک قبالً این موضوع را خانه تدریس نمایید البته   

مکتب   شاگردان از طرف ادارهتخطی از آن  مهم بوده و درصورت مربوطه خیلی مراعات قوانین

. روان خواهند شد خانه  

مکتب به تماس شوید.  با معلمان و یا اداره یات لطفاً رو نظ باموجودیت سوال  

. پست الکترونیک خود را چک نمایید لطفاً روزانه یک بار  

سالمتی شما.  صحت و به امید تشکر از همکاری شما   
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، مکتباداره   


